
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Planens bakgrunn: 

 

Kontrollutvalget skal – på vegne av kommunestyret – påse at det føres kontroll med forvaltningen av 

kommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll). 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i 

samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres.  

Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. Hensikten med 

risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret selv, og kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre 

endringer i planen. 

HOVEDOMRÅDER  FOR  KONTROLLUTVALGETS   ANSVAR  OG  OPPGAVER

FORVALTNINGEN REGNSKAPENE REVISJONEN

Forvaltnings Eierskaps "Ad-hoc" Kommunens/KFs

revisjon kontroll saker regnskaper

Risiko- og Div. innspill  Oppfølging av Påse forsvarlig

vesentlighetsvurdering til KU       revisors      revisjons-

  påpekninger       ordning

Plan for Plan for Er det   Uttalelse om Påse betrygg-

forvaltnings- eierskaps- en sak         års-     ende regn-

revisjon kontroll for KU?   regnskapene   skapsrevisjon

Undersøkelse Undersøkelse Undersøkelse

Sak eller dokument oversendes fra KU til kommunestyret

        Kontrollutvalget påser at kommunestyrets vedtak følges opp



Planen for eierskapskontroll: 

 

Kontrollutvalget har for tiden ikke identifisert behov for å få gjennomført eierskapskontroll. 

 

Kontrollutvalget fikk gjennomført en eierskapskontroll i 2007 av Helgeland Avfallsforedling IKS. 

Rapport fra eierskapskontrollen ble behandlet av kommunestyret i sak 6/07.  

I sin oppfølging av de vedtatte anbefalingene som fulgte rapporten fra eierskapskontrollen, har KU fått 

bekreftet at kommunens administrasjon har utarbeidet en eierskapsmelding som ble vedtatt i 

kommunestyresak 8/16 den 20.04.2016.  

Etter nærmere vurdering av den vedtatte eierskapsmeldingen, har kontrollutvalget meldt tilbake til 

kommunestyret at vedtatt eierskapsmelding bare i begrenset grad fungerer som styringsdokument for 

kommunens eierinteresser. På denne bakgrunn fattet kommunestyret følgende vedtak i sak 11/18: 

«Kommunestyret ber administrasjonen ta initiativ til at det utarbeides styringsdokumenter som i 

tilstrekkelig grad setter kommunen i stand til å forvalte sine eierinteresser på forsvarlig måte.» 

Ved oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 11/18 ovenfor, har kontrollutvalget fått bekreftet fra 

rådmannen at det ikke er utarbeidet styringsdokumenter utover eksisterende eierskapsmelding vedtatt 

20.04.2016. 

 

I stedet for å gjennomføre en ny eierskapskontroll, finner kontrollutvalget det derfor mer hensiktsmessig 

å følge opp rådmannens arbeid med å frembringe styringsdokumenter som i tilstrekkelig grad setter 

kommunen i stand til å forvalte sine eierinteresser på forsvarlig måte. 
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